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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní, zabývá se zhodnocením výživy 
sportovců - extraligových házenkářů. 

  

 

Volba tématu 

Přístup autora k zadanému tématu i postup zvolený k řešení je přiměřený.  

Téma hodnotím jako aktuální, středně obtížné, originalitu vlastního tématu hodnotím kladně. 

 

Teoretická část 

 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

Teoretická část podává ucelený o základních složkách potravy a energetickém metabolismu 
ve vztahu k profesionálním sportovcům.  

Autor čerpá z monografií a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autor cituje 
správně.  

Jazyková výbava a způsob vyjadřování autora jsou pro požadavky bakalářské práce 
dostatečné.  

 

Praktická část 

Cíl práce byl naplněn, zadané hypotézy autora se potvrdily. Překvapivým výsledkem se 
ukázalo, že 85 % respondentů nekonzultovalo svůj nutriční příjem s odborníkem přes výživu 
(výživový poradce). Výsledky sběru dat jsou vyhodnoceny pomocí přehledných tabulek a 
grafů.  



Zkoumaný soubor pro potřeby bakalářské práce je dostatečný. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské 
práce. 

Kladně hodnotím i vlastní zkušenosti s výživou sportovců – házenkářů, neboť sám autor je 
aktivním sportovcem (házenkář).  

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní bakalářské práce.  

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

1) Jak postupovat s příjmem potravy před závodem a tréninkem? 

2) V doporučení mi chybí zdůraznění informací o stopových prvcích, které jsou nezbytnou 
součástí potravy sportovců.  

3) Předal autor výsledky svého průzkumu hráčům a realizačnímu týmu? Jaká byla jejich 
reakce? Došlo k úpravě stravovacího režimu? 
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